
evisit
handleiding
scanIN app
Met de evisit scanIN app wordt het binnenscannen van jouw 
gasten tijdens een evenement wel heel eenvoudig. 
Het scannen van e-tickets tijdens jouw evenement, heb je nu 
zelf in beheer. En je ziet op ieder moment hoeveel gasten er 
al binnen zijn. De app is te gebruiken in combinatie met onze 
evisit eventregistratiesoftware. Lees onze handleiding om snel 
aan de slag te kunnen met de evisit scanIN app. 

1. installeren van de app
2. gebruik van de app
3. demo
4. problemen
5. recensie



installeren van de 
evisit scanIN app

gebruik van de evisit scanIN app

Voor het installeren van de evisit scanIN app ga je naar de 
Google Play Store in het geval van een Android smartphone, of de 
App Store in het geval van een iPhone. De app is te vinden onder 
de naam: ‘evisit scanIN’.

1. Open de Google Play Store of de App Store.
2. Zoek naar de ‘evisit scanIN’ app.
3. Druk vervolgens op installeren.

1. Open de app na het installeren.
2. Druk op ‘start’ na het lezen van de 5 pagina’s met beknopte uitleg of druk op ‘overslaan’.

1. 
2. 
3. Selecteer jouw organisatie. Staat jouw organisatie er niet 

tussen? Kies dan ‘anders’.
4. Login met de eventcode en inlogcode die onze evisit 

manager met jou heeft gedeeld.
5. Mogelijk wordt er de eerste keer om toegang tot jouw camera 

gevraagd. De camera wordt enkel tijdens het gebruik van de 
app gebruikt om QR-codes te scannen. Accepteer dit verzoek 
om met de app te kunnen scannen.

6. Start met het scannen van e-tickets! Houd de QR-code op 
het e-ticket voor je camera om een e-ticket te scannen. 
Zodra de QR-code in beeld is, wordt deze direct gescand 
Na het scannen van een e-ticket, kun je altijd zien hoeveel 
gasten je nog kunt verwachten.

Let op: logins, wachtwoorden, eventcodes en 
inlogcodes sturen wij je altijd separaat van elkaar



demo van de evisit 
scanIN app

jouw recensie over de evisit scanIN app

Wij hebben een demosite ontwikkeld waarop je een e-ticket kunt 
bestellen, om deze vervolgens te kunnen scannen met de evisit 
scanIN app. De link naar de website is: www.scanin.events.evisit.nl 

Wat vind jij van onze app? Heeft de app bijgedragen aan een 
betere event experience? Laat het ons weten door een recensie te 
schrijven in de App Store of Google Play Store. We zijn natuurlijk 
heel benieuwd naar jouw ervaring. En hierdoor kunnen wij de app 
blijven verbeteren, waar nodig. 

problemen met de 
evisit scanIN app?
Ondervind je problemen met inloggen of heb je andere vragen, 
stuur dan een e-mail naar support@evisit.nl of bel ons tijdens 
kantooruren op 070-3065420

evisit
Lange Voorhout 92
2514 EJ Den Haag
070-3065420
vraag@evisit.nl

let’s create
a successful
event together

Login: scanIN
Wachtwoord: rmr26stqy

https://scanin.events.evisit.nl/ 

